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PASIŪLYMAI

Pramonės, mokslinių tyrimų ir energetikos komitetas ragina atsakingą Kultūros ir švietimo 
komitetą į savo pasiūlymą dėl rezoliucijos įtraukti šiuos pasiūlymus:

1. teigiamai vertina Komisijos komunikatą, kuriame įvertinami pirmieji treji ES forumo 
„Universitetų ir įmonių dialogas“ darbo metai ir nustatomi ateities uždaviniai, pvz., 
parama naujovėms, verslumo ugdymas ir žinių perdavimo plėtojimas;

2. pripažįsta, kad minėtame komunikate nustatyti uždaviniai nėra nauji; vis dėlto mano, kad 
nuolatinis dialogas ir bendradarbiavimas regionų, valstybių ir Europos lygmenimis, 
įskaitant keitimąsi pažangiąja programų ir priemonių įgyvendinimo patirtimi, yra 
reikalingi mezgant glaudesnius universitetų ir verslo bendruomenių ryšius ir tokiu būdu 
pašalinant galimas jas skiriančias kultūrines, institucines ir veiklos kliūtis;

3. pripažįsta, jog Europos universitetai yra labai skirtingi turint mintyje jų dydį, studijų 
metodus, nacionalinį savitumą ir pobūdį; vis dėlto mano, kad kiekvienas iš jų savaip 
galėtų gauti naudos iš bendradarbiavimo su verslo bendruomene, jei aiškiai suvokiamos 
tikrosios aplinkybės, kuriomis yra plėtojami jų mokslinių tyrimų ir švietimo pajėgumai;

4. pabrėžia būtinybę įmonėms didinti savo įsisavinimo pajėgumus, kad jos, plėtodamos 
vidinius tyrimus ir įsitraukdamos į aktyvią daktaro laipsnį įgijusių asmenų ir mokslininkų 
įdarbinimo politiką, galėtų naudoti ir transformuoti universitetų kuriamas žinias;

5. pabrėžia, kad universitetų ir įmonių dialogas ir bendradarbiavimas turėtų būti grindžiami 
tarpusavio sąveika skatinant universitetus būti labiau verslius, o įmones labiau remtis 
žiniomis; pakartoja, kad šį tikslą galima pasiekti nepakenkiant universitetų
nepriklausomumui, autonomiškumui ir visuomeniškumui;

6. mano, jog itin svarbu perdavinėti žinias atviroje aplinkoje; pripažįsta, kad šiam tikslui 
siekti esama įvairių priemonių, pvz., leidinių ir seminarų, technologijų perdavimo biurų, 
regioninio bendradarbiavimo, pradedančių verslą įmonių ir mokslo įstaigų įsteigtų įmonių 
(angl. start-ups ir spin-offs); vis dėlto mano, kad itin svarbūs yra socialinis ir žmogiškasis 
sąveikos aspektai; taigi labai pritaria iniciatyvoms stiprinti tiesioginę universitetų ir 
įmonių sąveiką;

7. mano, kad plėtojant žinių perdavimą būtina ir trumpuoju, ir ilguoju laikotarpiu didinti 
mokslo darbuotojų judumą tarp valstybių ir tarp universitetų ir įmonių tinkamai 
užtikrinant lyčių pusiausvyrą; šiuo atžvilgiu ragina valstybes nares ir Komisiją nuodugniai 
peržiūrėti esamą teisinę ir finansinę sistemą ir pašalinti bereikalingas judumo kliūtis 
ypatingą dėmesį skiriant akademinės kvalifikacijos pripažinimui; ragina universitetus 
užtikrinti darbuotojams lankstesnes dviejų krypčių karjeros galimybes;

8. ragina Komisiją skatinti ES intelektinės nuosavybės rinkos plėtojimą  tokiu būdu 
universitetams, viešosioms mokslinių tyrimų organizacijoms ir įmonėms atsirastų 
galimybės rasti partnerių, investuotojų ir užsitikrinti teisingesnes kainas už savo 
intelektinės nuosavybės teises, gebėjimus ir žinias; pažymi, kad profesionalus intelektinės 
nuosavybės teisių valdymas galėtų būti stiprinamas daugelyje universitetų;
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9. pripažįsta, kad teikiant švietimą ir atliekant mokslinius tyrimus reikia stiprinti 
daugiadisciplininį požiūrį į žinias, ir todėl mano, kad ir universitetams, ir įmonėms galėtų 
būti naudingas tarpdalykinių ir verslumo įgūdžių plėtojimas bendromis jėgomis; atkreipia 
dėmesį į sėkmingas iniciatyvas, pvz., studentų ir darbuotojų stažuotes, verslininkų kaip 
kviestinių dėstytojų veiklą, studijas, kai derinamas praktinis darbas įmonėje ir teorinis 
mokymasis universitete, ir bendro personalo panaudojimą; 

10. atkreipia dėmesį į tai, kad bendras universitetų ir įmonių dalyvavimas įgyvendinant 
valstybės ir privataus sektorių partnerystės programas, pvz., Europos technologijų 
platformų, bendrų technologijų iniciatyvų ir žinių ir naujovių bendrijų, galėtų prisidėti 
didinant žinių vertę ir padėti ES spręsti svarbiausius jai tenkančius uždavinius; šiuo 
atžvilgiu atkreipia dėmesį į atsakingos partnerystės gaires;

11. ragina nacionalines, regionų ir vietos valdžios institucijas ir toliau kartu su privataus 
sektoriaus subjektais plėtoti ir finansuoti veiksmus, kuriuos vykdant stiprinama 
universitetų ir įmonių sąveika ir šalinamos jiems trukdančios administracinės kliūtys;

12. pripažindamas, kad kiekvienas bendradarbiavimas vyksta jam taikant konkretų požiūrį ir 
kad esama skirtingo pobūdžio bendradarbiavimo priemonių, mano, jog daug ko 
pasimokyti galima iš sėkmingų organizacijų, pavyzdžių ir vaidmenų modelių ir kad 
reikėtų užtikrinti platesnį pažangiosios patirties pavyzdžių skleidimą ir didesnes 
galimybes su jais susipažinti. 


